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Leveringen geschieden uitsluitend volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van de B.M.W.T.

Actievoorwaarden CNB-voordeel 

• Het CNB-voordeel wordt door Jungheinrich Nederland BV en Jungheinrich
Financial Services BV, hierna: “Jungheinrich”, kantoorhoudende te H.A. Lorentzweg 3,
2408 AS Alphen aan den Rijn, aangeboden aan uitsluitend CNB-leden;
• Het CNB-voordeel is geldig voor CNB-leden die schriftelijk kunnen
aantonen (bijv. middels het overleggen van een kopie van het CNB-lidmaatschap) dat
zij lid zijn van het CNB.  Jungheinrich beoordeelt het aangeleverde naar haar eigen
discretie;
• Enkel de geselecteerde trucktypen op de website
www.jungheinrich.nl/cnbvoordeel komen voor CNB-voordeel in aanmerking mits
deze trucktypes nieuw zijn (geen occasion trucks) en deze trucks worden afgenomen
op grond van een koopovereenkomt, Lease (operational lease plus preventief
onderhoud) overeenkomst langer dan 60 maanden of Rental (operational lease plus
full service onderhoud) overeenkomst langer dan 60 maanden, en mits deze
overeenkomsten worden gesloten op grond van de door Jungheinrich gehanteerde
algemene (leverings-)voorwaarden, te weten, in geval van:
o Koop: de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de (B.M.W.T.)
alsmede de Aanvullende Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
o Lease: de voorwaarden van de Lease(Huur)Overeenkomst alsmede
aanvullend daarop de Algemene Lease Voorwaarden Jungheinrich Financial Services
BV.
o Rental: de voorwaarden van de Lease(Huur)Overeenkomst alsmede
aanvullend daarop de Algemene Rental Voorwaarden Jungheinrich Financial Services
BV.
• Het CNB-voordeel wordt in geval van koop berekend over de objectwaarde 
van de geselecteerde truck inclusief batterij, exclusief batterijlader en exclusief 
eventuele opties en/of klant-specifieke extra’s.
In geval van Lease/Rental wordt het CNB-voordeel berekend over de objectwaarde 
van de geselecteerde truck waarover de lease wordt berekend, inclusief batterij, 
exclusief batterijlader en exclusief eventuele opties en/of klant-specifieke extra’s;
• Het CNB-voordeel is geldig tot en met januari 2024;
• Indien een CNB-lid gebruik maakt van het CNB-voordeel kan het CNB-lid 
voor de betreffende overeenkomst niet tevens gebruik maken van kortingen uit 
hoofde van andere (internationale) (raam-)overeenkomsten met Jungheinrich en/of 
aan Jungheinrich gelieerde ondernemingen dan wel gebruik maken van andere 
kortingsacties van Jungheinrich;
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• Het CNB–lid zal strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van het
CNB-voordeel en informatie van en/of over het CNB-voordeel niet delen met derden,
waaronder maar niet beperkt tot andere CNB-leden;
• CNB-leden die naar het oordeel van Jungheinrich aantoonbaar misbruik
maken van het CNB-voordeel, kunnen van deelname worden uitgesloten;
• Jungheinrich behoudt zich het recht voor om deze actie en de
bijbehorende Actievoorwaarden CNB-voordeel eenzijdig te wijzigen, op te schorten of
te beëindigen. Op reeds afgesloten overeenkomsten en door Jungheinrich in offertes
bevestigde CNB-voordeel heeft dit geen invloed.
• De Actievoorwaarden CNB-voordeel maken integraal onderdeel uit van de
tussen Jungheinrich en het CNB-lid gesloten koop- of Lease of Rentalovereenkomst;
• Jungheinrich is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
• In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit
worden genomen door Jungheinrich.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
• Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen
worden uitgesloten van deelname.
• Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met
Jungheinrich via info@jungheinrich.nl en/of 0172 – 446 789.




